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www.ngobg.info | 03.05.2017 | 07:00 
През 2017 г. ежегодният Ден на НПО има нов формат - максимално удобен и полезен за работещите 
в сектора. Тази година ежегодното събитие, чрез което Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ развива технологичния капацитет на гражданските организации има нов формат. По 
традиция от 2009 г. насам, с подкрепата на Майкрософт България, фондацията организира Деня на 
НПО: Технологии за добри каузи, като дава възможност на представители на сектора да повишат 
знанията и уменията си за работа с конкретен технологичен продукт в рамките на един ден. В 
резултат от осемте издания на инициативата е повишен технологичния капацитет на близо 1 000 
граждански организации. Тази година инициативата ще протече под формата на интерактивни и 
надграждащи уебинари за работа с четири софтуерни продукта на Майкрософт. Представителите на 
неправителствени организации и читалища могат да участват в обученията от всяка точка с добра 
интернет връзка. Могат да се включат от офиса, от дома, от парка, с което спестяват време и 
средства. Темите на обученията отговарят на различни предизвикателства пред работещите в 
сектора: от създаване на база данни, през представяне на резултати и отчети до популяризиране на 
каузите и мисията на организациите. Участниците имат възможност да придобият нови знания и 
умения за работа със следните продукти: Office 365, Power point, Access, Еexcel. Желаещите могат да 
се регистрират както за всички уебинари, така и за част от тях, в зависимост от времето и 
мотивацията, с която разполагат. С цел постигане на по-задълбочени знания и умения са предвидени 
са по два обучителни уебинара за всяка една от 4-те теми. След приключването на първата част от 
дадена тема, участниците получават практическо задание от лектора, което имат ангажимент да 
представят преди втората част. Идеята е участниците да придобият повече практически умения. По 
време на уебинарите, участниците ще могат да разчитат на подкрепата на водещия лектор. Онлайн 
обученията ще са разпределени в периода май – юни. Виж календара инициативата на сайта на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи". Участието в тях, както обикновено ще е 
безплатно, но ще изисква предварителна регистрация. Формите са регистрация ще бъдат 
публикувани в края на тази седмица на сайта на фондацията. „Технологии за добри каузи“ и тази 
година е възможна благодарение на подкрепата на Майкрософт България. Компанията е партньор 
на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ от 2009 г. насам. Освен подкрепа за 
инициативата „Технологии за добри каузи“, компанията подпомага гражданския сектор в страната и 
като осигурява дарение на лицензирани софтуерни продукти чрез платформата ТехСуп България. 
 

NOVA с първото медийно обучение за социални предприемачи 
www.vesti.bg | 05.05.2017  
"Нова Броудкастинг Груп" проведе първото по рода си медийно обучение за социални 
предприемачи в България. 
Финалистите от най-голямата социално отговорна инициатива на NOVA ПРОМЯНАТА, която се 
реализира в партньорство с фондация Reach for Change, получиха ценни съвети в сферата на 
комуникациите от едни от най-опитните лица и комуникационни специалисти на медията.   
"Обучението за работа с медии е част от дългосрочната подкрепа за проектите на ПРОМЯНАТА, 
която се реализира от NOVA и фондация Reach for Change. Това е първото обучение, което дава 
възможност на социални предприемачи да се срещнат директно с професионалисти от медиите. За 
тях това е безценно, защото се научават да комуникират своите проекти чрез медиите и пред по-
широка публика", сподели Юрий Вълковски, Изпълнителен директор на фондация Reach for Change 
за България. 
В продължение на 2 дни, най-успешните социални предприемачи в България успяха да се докоснат 
до реалния процес и механика на работа на всички телевизионни, онлайн и принт канали, с които 
"Нова Броудкастинг Груп" разполага и с които подкрепя комуникацията на проектите им. 
Посланикът на ПРОМЯНАТА Ани Салич и един от най-опитните телевизионни водещи в България, 
представи на социалните предприемачи процесът на създаване на Новините на NOVA, изслуша най-
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новите им постижения и даде своите съвети за това как биха могли да ги превърнат в новина, която 
да бъде отразена в националния ефир. 
Репортерът на NOVA Рада Богданова, награждавана неколкократно за  репортажите си на социална 
тематика и носител на наградата „Достойните българи”, даде ценни съвети на предприемачите за 
това как да откриват историите в своите проекти и какъв е процесът след това да ги превърнат в 
ефективни, запомнящи се и докосващи сърцето. Продуцентът на „Здравей, България” - Гергана 
Тодорова анализира проектите на социалните предприемачи в ПРОМЯНАТА от гледната точка на 
актуалност и съдържателност, която те трябва задължително да използват. От своя страна те успяха 
да я впечатлят и спечелят с реални истории, които съвсем скоро да бъдат показани и разказани в 
ефира на „Здравей, България” по NOVA.  
Безценни съвети за характеристиките и ролята на различните типове медии, даде на социалните 
предприемачи един от най-изявените комуникационни експерти и преподаватели Доц. д-р Десилава 
Бошнакова. Още 8 лектора се включиха и споделиха ефективни практики от дългогодишния си опит в 
сферата на медиите и комуникациите. 
Сред тях бяха Поля Александрова, настоящ Мениджър Връзки с обществеността на Нова Броудкастин 
Груп; Главният редактор на vesti.bg – Евгения Друмева; Главният редактор на сп. GRAZIA – Силвия 
Канин; журналистът и редактор “Общество” на в. Капитал – Зорница Стоилова; Дебора Апостолова – 
PR Manager на Нетинфо; Анна Софрониева – експерт Социални медии на "Нова Броудкастинг Груп"; 
Юрий Вълковски - Изпълнителен директор на фондация Reach for Change за България, Христина 
Попова – Програмен мениджър на Reach for Change, България; Пламена Димитрова - Експерт 
Комуникации и Развитие на общността, Reach for Change за България и Стела Ерера, Мениджър 
Корпоративна и социална отговорност на "Нова Броудкастинг Груп". 
 

Община Ловеч подкрепи инициативата „Деца помагат на деца“ и акцията „Жълти стотинки“ 
www.novinata.bg | 05.05.2017  
Община Ловеч подкрепя инициативата „Деца помагат на деца“ и акцията „Жълти стотинки“, съобщи 
днес кметът Корнелия Маринова. Средствата, които се събират през 2017 г., ще се дарят за 
закупуване на медицинска апаратура за педиатричните отделения в Ловеч, Благоевград, Карлово и 
Смолян. 
Става дума за събиране на т.нар. „жълти стотинки“ – дребни монети, които обикновено пълнят 
ненужно джобове и съдове у дома. Обявени са датите и пунктове в Ловеч, където може да ги дарите. 
Датите 1 юни и 6 декември т.г. , а местата са в БЧК, регионалната библиотека, Ловчанското 
читалище, болницата и множество търговски обекти. 
В акцията ще се включат доброволците от библиотеката и членове на училищните парламенти. 
Общината приканва жителите да бъдат активни в тази инициатива. 
Според д-р. Д. Стойчева, и.д. началник на Детско отделение в МБАЛ – АД „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ в Ловеч, вече е закупен апарат за функционално изследване на дишането от „Българската 
Коледа“. 
Необходими са още компресорни инхилатори (3 броя), инфузиозна помпа Braun (2 бр.), кислородни 
палатки за кърмачета (5 бр.), ротаметър за кислородна инсталация (4 бр.) и стерилизатор за 
прибори. Необходимата сума е в размер на 10 000 лв. 
Включете се в инициатива! Пунктовете за предаване на монетите в градовете са обявени още на 
сайта stotinkite.com и Facebook страницата на инициативата. 
При желание целогодишно можете да предавате монети в офиса на “Съзидание 2012? – Акция 
,,Жълти стотинки” (София, пл. ,,Славейков” 11, ет. 5, офис 7) и в клоновете на Банка ДСК, с 
разплащателна сметка №146 525 92, BIC STSABGSF, 
IBAN BG50STSA93000014652592. 
 

Стотици се събраха за откриването на "Лидл" в Балчик 
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www.news.balchik.info | 08.05.2017  
Стотици се събраха за откриването на "Лидл" в Балчик Балчик Инфо Изпълнителният директор на 
"Лидл България" Милена Драгийска и кметът на Община Балчик Николай Ангелов прерязаха лентата 
на поредния търговски обект от веригата. Малко след официалното откриване на магазина вратите 
му бяха задръстени от мераклии да разгледат и пазаруват. По време на церемонията Милена 
Драгийска отбеляза, че обектът в Балчик е най-новото, с което цялата верига в световен мащаб може 
да се похвали.  
Изпълнителният директор на "Лидл България" Милена Драгийска и кметът на Община Балчик 
Николай Ангелов прерязаха лентата на поредния търговски обект от веригата. Малко след 
официалното откриване на магазина вратите му бяха задръстени от мераклии да разгледат и 
пазаруват. По време на церемонията Милена Драгийска отбеляза, че обектът в Балчик е най-новото, 
с което цялата верига в световен мащаб може да се похвали. У нас това е третият магазин с такъв 
дизайн - много светлина, различна покривна част и широта. Той е по-удобен за клиентите и смислен 
от екологична гледна точка, допълни тя. "Тук не сме спестили от концепция, която на две-на три да 
задоволи нуждите на хората, а сме направили най-доброто за града. Нашата сила е да предлагаме 
качество на най-добра цена. "Лидл" се разви скоростно през последните години, не само в 84-те 
магазина, но и в новия логистичен център край Ямбол, както и в централата в София - работят над 
2200 човека", завърши Драгийска. Тя благодари на местната власт за гладкото, по думите й, 
протичане на строителството и съдействието - нещо, което не се случва навсякъде в страната.  От 
своя страна кметът Николай Ангелов сподели: "През 2008 година бяха първите стъпки, инициирали 
изграждането на магазин от подобен тип на това място. За съжаление финансовата криза тогава се 
отрази на инвеститорите. Дълго време гледахме как мястото пустее и се продава. В края на миналата 
година дойдоха представители на "Лидл" и заявиха, че ще инвестират в Балчик, ще построят не само 
хипермаркет, но и че този магазин ще бъде част от новата концепция на фирмата. Още тогава казаха, 
че ще го открият през пролетта на 2017 г. Ето сега може да се похвалим, че имаме магазин на много 
високо ниво. Надяваме се, че "Лидл" ще продължи да отстоява своя бизнес модел, т.е. ще запази 
съотношението цени-качество. Нека този обект да допренесе за благосъстоянието на хората и най-
важното - да повиши качеството на живот на всички жители и гости на Белия град." "Лидл" дари на 
хората в Балчик фитнес площадка, намираща се непосредствено до игрището в ж.к. "Балик". Първите 
клиенти днес научиха, че от 1 май до 25 юни към всеки касов бон "Лидл" ще добавя по 3 стотинки, 
които ще отиват във фонд за проекти на неправителствени и други институции, насочени към 
образование, здравословен начин на живот и опазване на културно-историческото наследство. 
"Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум ще са гаранти за подбора 
на най-добрите проекти, всеки от които ще получи до 10 000 лева за реализиране на идеята си. 
 

Системата за финансиране на проекти от Обществения борд на TELUS International Europe е 
отворена за кандидатстване 
www.ngobg.info | 10.05.2017  
Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху 
интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. Кандидатите трябва да 
попълнят формуляр и отговарят на изискванията, описани в него или системата на TELUS. 
Одобрените проекти ще получат финансиране между 6-8 седмици след обявените резултати от 
срещата на обществения борд. Общественият борд на TELUS International е шестнадесетият по ред 
Борд за цял свят. В България той обединява видни обществени лидери и членове на компанията, 
които вземат решения кои инициативи да бъдат финансирани, в зависимост от устойчивостта на 
решението, което предлагат, по важни обществени проблеми. В състава на Борда  са обществени 
лидери като Магдалена Малеева, бивша тенис състезателка и основател на Горичка.бг, Елвин Гури, 
главен изпълнителен директор на River Styxx Capital и един от основателите на организацията 
„Заедно в час“, Нели Радева, основател на Фондацията „И аз мога“, Красимира Величкова, директор 
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на Български дарителски форум и представители на компанията TELUS International Europe. Над 10 
години екипът на TELUS споделя философията „да даваме, там където живеем“. (We give where we 
live). Компанията инвестира време и експертиза в търсене на най-подходящия инструмент за 
подпомагане на местни граждански организации, които имат най-голямо влияние върху развитието 
на младите хора.  От 2000 г. насам Обществените бордове на TELUS са дарили над 47 милиона 
канадски долара на повече от 3,770 обществени проекта, целящи да подобрят живота на 2 милиона 
деца и младежи. За допълнителна информация и насоки може да се свържете с Александра 
Коларова и Десислава Рангелова на телефон 02/931 73 30/31 или на майл: 
CSR.bg@telusinternational.com. 
 

Общи новини 
 

Ученици събраха 2000 лв. за лечението на малко дете 
в. Телеграф | Иван ПЪРВАНОВ | 03.05.2017 | Стр. 9 
Ученици събраха почти 2000 лв. за лечението на малко дете. Градският ученически парламент във 
Велико Търново организира благотворителен бал в подкрепа на едногодишната Бориса Досева. 
Момиченцето е родено преждевременно и поради това е с изключително ниско тегло, едва 850 
грама. На девети ден след раждането си то получава мозъчен кръвоизлив, което предизвиква 
структурни промени в мозъка му. Лечението се провежда в китайска клиника като до момента 
успешно са възстановени 50 процента от нанесените мозъчни поражения. Лечението обаче трябва 
да продължи, а родителите и близките на Бориса нямат необходимите средства. Заради това 
членовете на Градския ученически парламент са подели инициативата да помогнат на момиченцето 
да оздравее. В резултат от организирания от тях благотворителен бал, базар и изложба, които се 
проведоха в един от търновските хотели са събрани 1907 лв., които ще отидат за лечението на 
детенцето. 
 

Благотворителен базар събра 2110 лева в помощ на Ива 
в. Утро, Русе | 03.05.2017  
2880 лева бяха събрани на благотворителен базар в подкрепа на 28-годишната Ивелина Димитрова, 
която е в инвалидна количка след жестока катастрофа. Шанс за прохождането й дават в Кипър, като 
за операцията са необходими 65 000 евро, но сумата е непосилна за семейството на младото 
момиче. Затова и през уикенда беше организирана благотворителната инициатива, като бяха 
поставени три дарителски кутии. 28-годишното момиче сподели във Фейсбук страницата си "Заедно 
за Ива", че емоциите по време на базара са били уникално красиви, а надеждата и вярата й в 
доброто са още по-силни. 
Грам разочарование няма в мен. Имам вяра в успешната кампания и най-вече в успешната ми 
предстояща операция, за която всички заедно събираме средства. Вярвам това мечтано за мен 
лечение в най-скоро време да стане реалност! Благодаря за прекрасните, широки и лъчезарни 
усмивки, с които ме дарявахте, за подкрепата и всички топли и чисти прегръдки, които получих, 
написа в социалната мрежа Ива. 
Всички, които искат да помогнат на младата жена да сбъдне единствената си мечта - да бъде здрава, 
могат да се включат с дарения по един от следните начини: банкова сметка: 
IBAN: 
BG18BPBI88981030007946 BIC: BPBIBGSF Пощенска банка Титуляр Ивелина Руменова Димитрова 
Paypal: 
ivelinadimitrova89@gmail. com или на номер 17777 за всички мобилни оператори с sms с текст: DMS 
IVELINA на стойност 1 лев. 
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Фики предизвика фурор с изявата си в Перник 
Певецът се снимаше с почитателите си и даваше автографи в продължение на 40 минути 
в. Труд | 03.05.2017 |  
Хитовият изпълнител Фики предизвика истински фурор в Перник в неделя вечерта. Певецът закри 
концерт, на който участва благотворително заедно с редица свои колеги от поп, попфолк, арендби и 
фолклорната сцена. Те всички показаха, че не съществува война между стиловете и се обединиха в 
името на живота и здравето на две малки дечица от града -Жожи и Никола. Около 2000 души 
препълниха зала "Борис Гюдеров", за да се докоснат до своите любимци. 
Стораро-младши раздаваше автографи и си правеше селфита с всички желаещи пред залата в 
продължение на 40 минути след края на концерта. Когато решава да потегли към София обаче, 
охраната му съобщава, че колата му е окупирана от стотици фенове на паркинга. Тогава органите на 
реда съставят план за изпращането му, като го извеждат от друг изход и със служебен автомобил го 
закарват до крайна точка на града, където техен колега трябва да докара возилото на певеца. 
Насъбралата се тълпа обаче не пуска виненочервения лек автомобил на Фики да тръгне от паркинга. 
Цялото возило е изписано в "Обичам те, Фики" и телефонни номера. Още около час звездата на 
музикалната компания "Пайнер" стои в очакване на автомобила си и чак към полунощ успява да се 
прибере с него у дома. 
"Отидох още в 18 ч, преди да е започнал концертът, раздавах автографи и се снимах с феновете до 
излизането на сцената малко след 20 ч. Като свърших, пак продължихме. Но те бяха толкова много, 
че не успях да удовлетворя желанията на всички. Съжалявам за което. Безкрайно съм благодарен, че 
Господ ме е дарил с любовта на толкова много хора", коментира Фики създалата се ситуация. 
Снимка: 
Хитовият изпълнител благодари на Господ за любовта на феновете, с която го е дарил. 
 

Американец осигури обучение на наш талант 
в. Стандарт | 03.05.2017  
Адвокатът от щата Масачузец Джон Томас осигури едногодишното обучение на нашия талантлив 12-
класник Али Келов в академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Това обяви пред 
"Стандарт" Мария Градешлиева, директор на Националното музикално училище за фолклорни 
изкуства "Филип Кутев"-Котел. Освен това американецът направи дарение и на библиотеката на 
училището. Той гостува 3 дни в Котел и остана изключително впечатлен от видяното и чутото, каза 
Мария Градешлиева. Джон Томас присъствал на часове по гайда и гъдулка, както и на уроци по 
пиано. "Господин Томас е пианист и е продуцирал 18 концерта в САЩ, в които той участва като 
пианист. Обича изключително много българския фолклор още от 1989 година, когато започва да 
помага на наши емигранти да си легализират престоя в Щатите", обясни директорката. Дарителят 
избрал Али Келов, защото момчето освен добър музикант е и композитор. 
 

EVN: Дарената класната стая на открито функционира 
www.podtepeto.com | 03.05.2017  
Режимът на достъп и опазването й се определят от училището Компания EVN България поиска право 
на отговор по повод статията за сигнал в Под тепето, че дарената от дружеството класна стая на 
открито в пловдивското ОУ „Христо Ботев“ не функционира. Припомняме, че на 2 май родители и 
учители сигнализираха за червено-бели оградни ленти, които възпрепятстват достъпа до красивата 
придобивка в двора на школото. Първата по рода си „класна стая на открито“ е награда, спечелена 
от учениците с победа в конкурса на EVN България от учебната 2015/2016 година. Децата са 
участвали в надпреварата за изработване на макет, посветен на тема “Екологичен град”. „Седмица 
след официалното откриване мястото е оградено все едно на него се е извършило престъпление, а 
учениците не могат да влизат вътре, а постройката пустее и сякаш не функционира,“ оплакаха се 
родители. От дружеството – дарител заявиха, че проектът им е изпълнен и предаден. Говорителят на 
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EVN Крум Косев подчерта, че компанията не би искала да се опорочава направеното. Не искаме на 
нещо хубаво, което е направено за децата, да се гледа с негативно око, каза Косев. По думите му, 
колкото и да прилича на красива беседка, постройката е класна стая и има точно такъв статут. 
Логично е една класна стая да не се влиза когато няма часове, обясниха отварянето дарителите. 
Според тях решението за режим на достъп и опазване на класната стая на открито се определят от 
ръководството на училището. 
 

Българи от Ню Йорк помагат за благородна кауза във Варна  
www.24chasa.bg | 03.05.2017 | 07:00  
Children of Bulgaria беше основана през 2015 в Ню Йорк със целта да помага да се подобрят 
благосъстоянието, здравето и образованието на децата в България. Фондацията има една успешна 
кампания зад гърба си, благодарение на която вече са спасени няколко деца. Със събраните 
средства направихме две дарения от инструменти и апарати на детския хирургичен отдел в 
болницата Пирогов. Фондацията е регистрирана в САЩ като организация с идеална цел. Това пишат 
българи от Ню Йорк до редакцията на "24 часа". В момента събираме средства да помогнем на 
училището за деца с нарушено зрение Проф. Д-р Иван Шишманов - гр. Варна. В училището се 
обучават деца с нарушено зрение и нормален интелект в 3 паралелки, както и в 20 паралелки - деца 
с нарушено зрение и множество други увреждания. Училището се нуждае спешно от компютърно 
оборудване за обучение и развитие на децата тъй като в момента разчита на остаряла техника която 
не е адекватна. Ако съберем достатъчно средства ще успеем да закупим и допълнително, крайно 
нужно оборудване. Например, в момента в училището още няма достъп до интернет в класните стаи, 
без какъвто децата не могат да работят със специални платформи за тяхното обучение и развитие. 
Благотворителното парти ще се състои на 4 Maй от 18:00 часа в Генералното Консулство в Ню Йорк, 
Адрес: 121 East 62nd Street. Може да дарите на място или на нашия уебсайт тук. Ако не можете да 
присъствате лично, използвайте възможността да направите електронно дарение. Нашата 
организация прави проучване и когато е възможно купува оборудване директно от производителя 
на най-добри световни цени. Не правим парични дарения. На края на всяка кампания публикуваме 
нашите финансови отчети на уеб сайта ни. Повече информация за дейността ни и за кампанията 
може да намерите на нашия уебсайт: http://www.childrenofbulgaria.org  
 

Гришо и Маша заедно срещу домашното насилие 
в. Меридиан мач | 04.05.2017 |  
Благотворителен турнир събира отново Григор Димитров и Мария Шарапова. Бившата най-гореща 
двойка в света на тениса ще участва в еднодневната надпревара Tie Break Tens в Мадрид днес. Най-
напред Григор ще се изправи срещу британеца Даниел Евънс. При победа излиза на полуфинал 
срещу французина Лука Пуи или испанеца фернандо Вердаско. Tie Break Tennis ще подгрее 
предстоящия турнир от сериите Мастърс в испанската столица, който стартира в понеделник. 
Шампионът ще спечели 200 000 долара, като половината от тях ще бъдат дарени на организации за 
борба с домашното насилие в Испания. Завърналата се след 15-месечно отсъствие заради употреба 
на мелдоний Мария Шарапова ще участва в схемата при жените заедно с любимката на домакините 
Гарбине Мугуруса, олимпийската шампионка Моника Пуиг, Симона Халеп, Джоана Конта, Мадисън 
Кийс, Агниешка Радванска и Светлана Кузнецова. Шарапова ще играе с Пуиг, а победителката от този 
двубой среща Конта или Халеп. 
 

Над 11 000 доброволци се включиха в "София чисти" 
в. Софийски вестник | 04.05.2017  
Над 11 000 доброволци са участвали с различни дейности в тазгодишното Пролетно почистване 
"София чисти", организирано от Столичния инспекторат с подкрепата на Столична община. Това 
стана ясно по време на официалното закриване на кампанията, което се състоя в градинката пред 
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Народния театър, поднесено под формата на концертен поздрав към софиянци и гости на столицата 
от Софийския духов оркестър. 
Благодарение на действията на лица и фирми, в рамките на "София чисти" са почистени общо над 
1800 декара градинки, детски площадки и междублокови пространства. Извозени са 6 800 т зелени 
отпадъци на депото за компостиране към Общинското предприятие за третиране на отпадъци, както 
и 4 800 т. Едрогабаритни отпадъци. В рамките на месец април са измити малко над 3000 дка улици и 
булеварди на територията на Столична община. 
"Най-важният резултат от тази кампания, обаче е, че провокирахме интереса и активността на 
столичани и затова ще продължим с общите инициативи и след нея. 
Още на 1 май от 10 часа каним всички доброволци да се включат и заедно да засадим нови дървета 
в Зоологическата градина. Ще продължим с допълнителни акции и в Парк Врана, и в приюта за 
безстопанствени кучета в с. Горни Богров, така че да не губим инерция и енергия и да продължаваме 
все така заедно да подобряваме средата, в която живеем", каза на закриването на кампанията зам.-
кметът по екология в Столична община Йоана Христова. 
 

Реанимация "диша" по-леко след дарение 
в. Стандарт | Владимир СИМЕОНОВ | 04.05.2017  
С по-добро оборудване и апаратура разполага вече Отделението по анестезиология, реанимация и 
интензивно лечение в благоевградската болница след дарение от Ротари клуб Благоевград-Център. 
"Това за нас е страхотна помощ, защото касае не просто нашата работа, но живота на пациентите ни. 
Взехме някои неща, които бяха необходими -ехограф, монитори, антидекубитални подложки, 
инфузионни помпи, маски, стойки за инфузия. 
Всичко това облекчава много дейността ни, помощта се чувства всеки един ден. Разчитаме на такава 
помощ, защото не всичко може да се купи от болницата", заяви началникът на реанимация д-р 
Любомир Димитров. Общата стойност на направеното дарение от Ротари клуб Благоевград-Център е 
в размер на 11 865 лева. Президентът Благой Грозданов разкри, че има иличен мотив да вземат 
решение да помогнат на отделението по реанимация. "На наш много добър приятел - Андон 
Данаилов, тук бяха последните мудни, светла му памет. Тогава видях обстановката в отделението и 
разбрах за сериозните проблеми с оборудване и апаратура, които са необходими да функционира 
отделението на ниво. Буквално тук нещата се крепят на професионализма на докторите. С това 
оборудване правят чудеса", каза Благой Грозданов. 
Той подчерта, че Ротари е хуманитарна организация, а в обществото малко се знае, че това са 
ентусиасти, които искат да подобрят обществото, в което живеят. "Затова мобилизирахме над 150 
граждани - всеки да дари колкото може. Това е добрият пример в обществото. Нещата зависят и от 
нас. С общи усилия можем да си променим общността, в която живеем, за да се чувстваме по-добре. 
Без да парадираме, без да се изтъкваме", допълни президентът на ротарианците в Благоевград. 
 

Ремонтират шест улици в Куклен 
www.plovdivlive.com | 04.05.2017  
Инвестиционната програма в Куклен ще стартира с ремонт на 6 улици и част от общинския път в 
района на хижа Здравец. Ремонтите ще бъдат извършени както със собствени средства, така и с 
дарения от ВиК-Пловдив и КЦМ. „За да се преодолее частично проблема с недостига на вода през 
летните месеци, ще бъде ремонтирана улица „Стръмна”, през която минава основен напорен 
водопровод”, съобщи кметът на Община Куклен Мария Белчева. Материалите и полагането на 
водопровода ще са за сметка на ВИК-Пловдив. На улицата ще бъдат ремонтирани тротоарите и ще 
бъде положен нов асфалт за сметка на общинския бюджет. Друга улица, на която ще бъде подменен 
водопровода за сметка на ВиК ще бъде ул. „Райна Княгиня”. Тя е с дължина от 350 метра. Полагането 
на новия асфалт по нея ще бъде с пари от дарение на КЦМ. За да бъде довършен цялостно квартала, 
ще бъде преасфалтирана изцяло ул. „Латинка” и ще бъде подменен компрометирания участък по ул. 
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„Бяла черква”. Ремонтни дейности чрез подмяна на пътни ивици ще бъде извършен на улиците 
„Речна”, „Плиска”, „Бенковски” и „Дружба”. 
 

Футболист номер 1 на България за 2006 година ще вземе участие в благотворителния мач на 
Бербатов 
Бързината му изумяваше зрителите по стадионите в Германия,Испания и Англия 
източник 
www.topnovini.bg | 05.05.2017  
Футболист номер 1 на България за 2006 година Мартин Петров е поредният играч, който ще се 
включи в благотворителния мач между отборите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. Спектакълът ще 
се играе на 14 юни на Националния стадион "Васил Левски". Петров ще се присъедини към елитната 
компания на Христо Стоичков, Стилиян Петров, както и към бившите съотборници на Бербатов в 
„Манчестър Юнайтед” - Райън Гигс, Пол Скоулс, Гари Невил, Едвин Ван Дер Сар, Неманя Видич, 
Патрис Евра. Всички те, както и селекцията на португалската звезда, ще зарадват българските 
фенове, а приходите от срещата ще отидат за благотворителните каузи на фондациите на двамата 
футболисти. "Той ми показа какво значи да си професионалист. Защото той самият е професионалист 
от класа. Футболист за пример. Истински лидер. Колкото е бърз и експлозивен, толкова е и нахъсан 
да успее на терена. Трудеше се неуморно по време на всяка тренировка, на всеки мач. Цели 11 
години деляхме една стая на лагерите за националния отбор и развихме почти телепатично 
партньорство. Той ги надбягваше и центрираше, аз вкарвах. Бързо показа класата си в ЦСКА - и 
докато аз дойда, на 19 той направи голям трансфер към Сервет. Още в първия си сезон на "Армията" 
спечели титлата, после взе акъла на швейцарците с изявите си в Европа и пое по пътя нагоре. 
Спечели титлата и купата в Швейцария, нижеше гол след гол. С присъщата си бързина експресно 
стана лидер и във Волфсбург в Германия, и в Атлетико (Мадрид) в Испания, и в Манчестър Сити в 
Англия. Нямам търпение след дълги години отново да играем на националния стадион рамо до 
рамо! Да погледна наляво и пак да видя, че той е там. Да погледна трибуните и те да са пълни като 
някога - Футболист номер 1 на България за 2006 г. и мой голям приятел завинаги. Мартин Петров! 
Очакваме го за мача на 14 юни в София!", написа Бербатов на профила си във Фейсбук. 
 

2 000 лева събрани на благотворителен концерт за лечението на Жорко и Никола 
в. Съперник, Перник | Любомира ПЕЛОВА | 05.05.2017  
Перничани отново протежнаха ръка, за да помогнат за спасяването на човешки живот. Този път става 
дума за деца. Над 12 000 лева са събрани на благотворителния концерт в помощ на двете болни 
момченца Жорко и Никола, който се проведе в пернишката зала "Борис Гюдеров" в неделя вечерта. 
Ето какво написаха на фейс страницата на концерта организаторките: "Общата сума е 12 084.81лв, 
които ще разделим по равно между двете деца. Благодарим ма всички вас, които дарихте частица от 
себе си, за тези две смели момчета. За пореден път хората в град Перник показаха ,че са със 
стоманена воля и златни сърца! Благодарим на всички изпълнители, които подходиха всеотдайно и 
ни подариха една незабравима вечер. Благодарим на всички спонсори, дарители и на всеки , които 
проегна ръка и беше с нас в залата! Поклон добри хора! Все още има Човеци! Благодарим! 
 

Очни лекари отиват на крака в 14 села, преглеждат безплатно 
www.24chasa.bg | 05.05.2017  
Благотворителна кампания стартират на 9 май ортодоксалният орден на хоспиталиерите на Св. Йоан 
и община "Родопи". В продължение на три седмици очни лекари от пловдивска болница ще посетят 
14 села в "Родопи", където ще преглеждат безплатно местните жители. Инциативата е на 
председателя на ордена д-р Невен Енчев и на кмета Пламен Спасов. От 9 до 29 май линейка, 
оборудвана със съвременна апаратура – тонометър за измерване на вътреочното налягане, 
микроскоп за оглед на преден и заден очен сегмент и специален апарат за визуализация, ще 
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обикаля в "Родопи". Лекарите ще са в Белащица (9 май), Ягодово (10 май), Крумово (11 май), 
Брестник (12 май), Цалапица (15 май), Кадиево (16 май), Оризари (17 май), Храбрино (18 май), 
Устина (19 май), Брестовица (22 май), Първенец (23 май), Марково (25 май), Златитрап (26 май), 
Браниполе (29 май). За удобство на жителите прегледите ще се извършат в пенсионерските клубове 
и в кметствата по населените места в подготвени за целта помещения. При нужда пациенти ще 
бъдат насочвани за допълнителни диагностични действия и хоспитализация. Кампания за безплатни 
прегледи се провежда за втори път от началото на 2017 г. в "Родопи". Първата бе от 13 до 28 
февруари, когато жителите на общината можеха да направят консултации със специалисти по 
вътрешни болести, кардиолози, ендокринолози и хирурзи. 
 

28 зрелостници получиха финансова подкрепа преди баловете 
в. Екип 7, Разград | Антония КИРИЛОВА | 06.05.2017  
От федерацията на жените предоставиха на дванадесетокласниците по 140 лева 
28 абитуриенти получиха финансова помощ от Федерацията на жените в Разград. Председателят на 
неправителствената организация Любка Стоянова връчи плик със сумата от 140 на всеки зрелостник 
в неравностойно положение. Тя посочи, че благотворителната инициатива се организира за 
осемнадесета поредна година. Средствата за младите хора в размер на 3920 лева, бяха събрани на 
Великденска изложба-базар, на която се продаваха шарени яйца, домашно приготвени козунаци, 
печива, сладкиши, картички и сувенири. 
Абитуриентите благодариха за жеста и разказаха в кои висши учебни заведения смятат да 
продължат образованието си. Голяма част от тях са се насочили към университетите в София, Велико 
Търново, Свищов, Русе и Варна. Сред предпочитаните специалности са "Софтуерно инженерство", 
"Икономика", "Медицина", "Фармация", "Педагогика", "Международни икономически отношения", 
"Туризъм", "Компютърни системи и технологии". Някои абитуриенти са решили да учат в 
Националната спортна академия, а други са се ориентирали към Военноморското училище във 
Варна. 
На церемонията по връчване на еднократните помощи присъства председателят на Общинския 
съвет Надежда Радославова, която призова зрелостниците да следват пътя на мечтите си и да се 
реализират успешно в предпочетеното от тях професионално направление. 
"Учете се, развивайте се и след това се върнете в Разград, защото градът има нужда от млади, 
образовани и амбициозни хора, които да работят за неговото развитие", заяви Радославова. Своите 
пожелания към абитуриентите отправиха началникът на отдел "Образование" в — община Разград 
Елка Драмалиева, както и председателите на организации те на инвалидите и пенсионерите - Иванка 
Петкова и Иванка Добрев. 
 

Кметът Стоилов: Компанията е неизменна част от индустриалния облик на Русе 
в. Утро, Русе | 06.05.2017 |  
114 години е една уникална история за всяко едно промишлено предприятие, а най-важното е, че 
през всички години "Дунарит" е водеща фирма във военнопромишления комплекс на България. С 
гордост може да заявим, че компанията е неизменна част от индустриалния облик на Русе, 
генерирайки значителен напредък, която дава заетост на над 1200 души. Наред с изключително 
високия стандарт на работната заплата на заетите хора, фирмата осигурява изключително висока 
степен на сигурност на работата. Това каза кметът Пламен Стоилов по повод 114-тата годишнина от 
създаването на запазената марка във военната индустрия "Дунарит". 
Дарителската кампания, която компанията има, също е впечатляваща, а директорът на фирмата инж. 
Кръстю Кръстев е човек, който обича Русе и помага изключително много на града. В тяхно лице 
община Русе има един невероятно коректен и много точен партньор, който не пропуска да ни 
подкрепи за всяко едно голямо общоградско мероприятие, празник и събитие, допълни кметът. 
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Стоилов подчерта, че "Ду нарит" има огромен принос за високия брутен вътрешен продукт на Русе, 
като данните от статистиката от последните пет години показват, че Русе е на второ място по ръст на 
БВП след Стара Загора, а това се получава на базата на успешно развиващи се фирми, каквато е 
"Дунарит". 
Използвам случая около тази годишнина да благодаря на Кръстев за всеотдайния труд в интерес на 
Русе и България, да благодаря на всички работници, на синдикатите за това, което правят. 
Пожелавам им да бъдат здрави, да имат възможност за повече почивка, да бъдат повече със 
семействата си и искам да знаят, че кметът и ръководството на общината се гордеем с тях. Като 
работници в една от най-старите фабрики в Русе, една от най-престижните фирми във 
военнопромишления комплекс на България, трябва да са горди и да знаят, че русенци също се 
гордеем с тях. Заедно сме един голям екип, който работи за просперитета на Русе, каза още Стоилов. 
 

Григор Димитров спечели $100 000 за благотворителност 
www.segabg.com | 06.05.2017  
Григор Димитров спечели $100 000 за благотворителност 
Не знаеш кой ден ще ти е последният, наслаждавай се на малките моменти, заяви тенисистът 
Григор Димитров спечели третото издание на еднодневния демонстративен тенис турнир "Тайбрек 
десетки" в Мадрид и така осигури $100 000 за благотворителност. След като през 2015 г. в Лондон 
дебютната титла спечели Кайл Едмънд (Вбр), а през 2016 г. във Виена триумфира Доминик Тим (Ав), 
миналата вечер в испанската столица най-силен бе българинът. В схемата с общо осем участници се 
изиграха седем дълги тайбрек геймове до 10 точки и Григор спечели три от тях. На 1/4-финалите 
хасковлията надделя над Даниъл Евънс (Вбр) с 14:12, след като пропиля аванс от 8:2. На 1/2-
финалите се справи с Фернандо Вердаско (Исп) с 10:8, постигайки обрат от 1:4. А във финала не 
остави шансове на втори представител на домакините и надигра Фелисиано Лопес с 10:7, като 
спечели последните си четири точки директно от сервис. "Не се случва често мач да завърши с 
четири поредни аса. Всички се забавлявахме, а и опитът те развива. Фелисиано беше местният 
фаворит, харесвам го, той е чудесен човек. Аз съм щастлив дори само от факта, че продължавам да 
излизам на корта, да тренирам и да играя. Не знаеш кой ден ще ти е последният, затова трябва да 
оценяваш малките моменти", заяви Димитров, който получи чек за $250 000. По регламент 40% от 
наградата ще бъдат преведени на фондация в подкрепа на жертвите на домашно насилие. В 
женската надпревара "Тайбрек десетки" участва бившата приятелка на българина Мария Шарапова 
и двамата дори бяха настанени в една ложа, докато изчакваха другите мачове на трибуните. 
Рускинята, която тъкмо изтърпя 15-месечно допинг наказание, отпадна още на 1/4-финалите, 
отстъпвайки с 6:10 пред олимпийската шампионка Моника Пуиг. Шампионка стана Симона Халеп 
(Рум), която елиминира пуерториканката с 10:5, а после във финала срази Светлана Кузнецова (Рус) с 
10:6. 
 

Стилиян помага за нов център срещу левкемията 
Мартин О'Нийл отново първи в благотворителния турнир на Стан 
в. 24 часа | 08.05.2017  
Стилиян Петров сериозно е намалил хендикапа си на голф през последната година. Бившият капитан 
на националния ни отбор успя да се справи с доста по-малко удари по едно от историческите игрища 
във Великобритания "Белфрай". Там два пъти е бил турнирът за купа "Райдър", а се е играло и 
откритото първенство на Англия. 
"Белфрай" отново бе домакин на благотворителния турнир на фондацията на Стилиян, като всички 
средства отиват за борба с левкемията, болестта, която той успя да победи. 
Отново над всички бе мениджърът на ирландския национален отбор Мартин 0'Нийл, с когото 
Стилиян работи в "Селтик" и "Астън Вила". Сред останалите участници бяха имена като Хенрик 
Ларсон, Джон Хартсън, Крие Сътън и още десетки известни имена от футбола. 
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За първи път в турнира се включи и професор Дейвид Линч, най-добрият специалист по борба с 
левкемията, който спаси живота на Стилиян Петров. 
След турнира имаше и благотворителна вечеря, като на нея бяха дадени един куп награди, като 
наддаването бе явно. Най-голямата е един рунд на митичното трасе за голф в Аугуста, където всяка 
година е най-прочутият турнир на планетата "Мастърс". 
Част от приходите ще бъдат дарени за новия център за борба с левкемията в Бирмингам, който се 
строи от проф. Чарлз Кръдък, основател на фондация за борба с тази болест. 
Стилиян помогнал и на фондацията на Джон Хартсън "Хвани живота за топките" през миналата 
седмица. Двамата са най-близки приятели. 
 

Пожар изпепели дома на семейство с 6 деца 
Огънят погълнал цялата покъщнина на фамилията, документите им и събрани с много мъка пари за 
абитуриентския бал на най-голямата дъщеря 
в. Монитор | Ели КРУМОВА | 08.05.2017  
Многодетно семейство с 6 деца от пловдивското село Ягодово остана без дом навръх Великден. Като 
по чудо хората не загинали в огромния пожар, погълнал всичките им дрехи, учебници на хлапетата, 
документи и пари. Семейството, което и без да се бе случил този пожар, живее на ръба, останало без 
абсолютно нищо. Според огнеборците причина за пожара била слабата ел. инсталация в къщата. 
"Хубаво, че не изгоряхме. Добре че бяхме вече с жената будни, че да вдигнем малките деца и да 
избягаме от вкъщи. Не знам как оцеляхме!", се кръсти бащата Румен Крушев. Официално той е 
безработен от години. От време на време вади късмет и тук-там му предлагат временна работа, 
предимно като охрана на обекти срещу ниско заплащане. Майката на шестте му деца и негова жена 
Мария Кацигрова е с ТЕЛК заради леко умствено изоставане. "Грижи се тя за децата много добре, 
въпреки болестта", я хвали Румен. 
Трагедията за многолюдната им фамилия с пожара станала рано сутринта на 17 април. "На 17 април 
валя и вероятно заради дъжда някъде по ел. инсталацията е станала утечка. Към 7 без 20 часа с 
жената вече бяхме будни, когато всичко пламна. Грабнах децата и избягахме от къщата. Видяхме как 
тя изгаря с всичките ни вещи - пари, документи, дрехи, учебници на децата. Всичко. За 5 минути 
всичко отиде. Бяхме събрали 1000 лева с много труд за абитуриентския бал на Денка, но и тези пари 
изгоряха. Нямаме нищо в момента", разказва Румен с уж спокоен, но треперещ глас. 
Пожарът тръгнал от стаята на абитуриентката Денка - най-голямата от шестте деца. Едно от 
братчетата й спяло там и се събудило от миризма на бакелит. Денка не е била у дома си в този 
момент. Заради безпаричието на семейството тя и още две от децата - четвъртокласникът Ангел и 
шестокласничката Нина, живеят в социални домове в Пловдив, където ползват услугата "седмична 
грижа". 
При вида на пламъците Румен на момента събудил 3-годишната Цветелина и 8-годишната й кака 
Марина, за да не изгорят живи. Грабнал децата и ги изкарал на улицата. Кошмарната сутрин 
семейството не свързва с празнични трапези, печени агнета, боядисване на яйца и козунаци. За тях 
винаги 17 април ще е денят на пожара. 
"От кметството ни обещаха да ни дадат един фургон, за да се приютим след пожара, тъй като в 
момента всички сме разпръснати. На първо време ще ни трябва пералня. Аз не мога да купя нито 
пералня, нито хладилник, нищо", плаче бащата. 
За възстановяването на къщата им ще са необходими поне 40000-50000 лева, сочат грубите 
изчисления. Кметът на село Ягодово и местните жители са стартирали благотворителна кампания, 
като са сложили кутии за дарения в кметството и в магазините в селото. Идеята е не само къщата да 
бъде възстановена, но и обзаведена, така че да има условия децата да се върнат у дома. В момента 
бащата Румен с едно от момчетата си живеят при свой братовчед в Ягодово. Майката Мария пък се 
върнала с по-малките деца при своята майка в първомайското село Дълбок извор. Децата им, които 
живеят на пансион, не могат да се върнат вкъщи и да видят близките си, поради липсата на дом. 
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Семейството от село Ягодово се нуждае не само от храна, дрехи, а децата - от учебни пособия, но и 
от уреди за домакинството, мебели, строителни материали за възстановяване поне отчасти на 
оцелелия при пожара първи етаж, казва кметът на село Ягодово Димитър Дишев. От БЧК са решили 
да подкрепят семейството с 200 лева, съобщиха от фондацията "Движение на българските майки". 
Майките на свой ред са започнали кампания за събиране на средства и на вещи от първа 
необходимост, с които да помогнат на многодетното семейство. Фондация "Сан Марко - М" с 
председател Миглена Трайкова е предложила на абитуриентката Денка да я облекат приказно за 
предстоящия бал, като така й помогнат да се почувства по-добре, да отиде на празника си със 
самочувствие и да забрави поне за няколко часа за сполетялото семейството й нещастие. 
Кметът на село Ягодово Димитър Дишев е съдействал на семейството да бъде открита дарителска 
сметка: 
Уникредит Булбанк 
IBAN: BG85 UNCR 7000 1522 9447 12 
BIC: UNCRBGSF 
На името на Румен Костадинов Крушев 
 

Мюсюлманската общност в Ардино събира пари за лечението на отец Марин! 
www.bgjournal.info | 08.05.2017  
След петъчната молитва мюсюлманската общност от Ардино събра средства за лечението на отец 
Марин от храма в „Резбарци“. По инициатива на настоятелството на църквата „Свети Архангел 
Михаил“ в града под Белите брези започна благотворителна кампания в подкрепа на лечението на 
отец Марин, който страда от хронично заболяване вече четири години. Той се нуждае спешно от 
лечение в Истанбул – няколкоетапна хирургична интервенция в болница „Джон Хопкинс Медикъл“, с 
която да се спре постоянната му болка. Сумата за лечение, която е непосилна за него и близките му, 
е 25 000 лева. 
„Решихме да се включим в инициативата на местното църковно настоятелство и да помогнем на 
отец Марин за пълното му оздравяване. За добрия човек не е от значение религията и етноса. Важно 
е в трудни моменти всички да си помагаме“, заяви председателят на мюсюлманското настоятелство 
в Ардино Зеки Аптикадир. 
Припомняме, че отец Марин през 2002 година започва да работи като свещеник в църквата „Свети 
Архангел Михаил“ в Ардино. 
Две години по-късно той подава молба до Пловдивската Митрополия да го преместват в Кърджали, 
тъй като намаляват миряните, няма венчавки и кръщенета. Молбата му е уважена с уговорката да 
идва на по-големите празници – Великден, Илинден, църковната Нова година и храмовия празник на 
8 ноември. 
Благотворителната кампания ще продължи до 2 май, а на 3 май отец Марин ще посети църквата 
„Свети Архангел Михаил“ в Ардино. 
Ако желаете да помогнете на отец Марин може да го направите по следния начин: 
По банкова сметка: 
IBAN: BG68STSA93000023363062 
BIC COD: STSABGSF 
 

Ловеч подкрепи дарителски инициативи за медицинска апартура 
www.kmeta.bg | 08.05.2017  
Община Ловеч подкрепя инициативата „Деца помагат на деца“ и акцията „Жълти стотинки“, съобщи 
кметът Корнелия Маринова. Средствата, които се събират през 2017 г., ще се дарят за закупуване на 
медицинска апаратура за педиатричните отделения в Ловеч, Благоевград, Карлово и Смолян. 
Става дума за събиране на т.нар. „жълти стотинки“ – дребни монети, които обикновено пълнят 
ненужно джобове и съдове у дома. Обявени са датите и пунктове в Ловеч, където може да ги дарите. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

15 

 

Датите 1 юни и 6 декември т.г. , а местата са в БЧК, регионалната библиотека, Ловчанското 
читалище, болницата и множество търговски обекти. 
В акцията ще се включат доброволците от библиотеката и членове на училищните парламенти. 
Общината приканва жителите да бъдат активни в тази инициатива. 
Според д-р Добринка Стойчева, и.д. началник на Детско отделение в МБАЛ – АД „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ в Ловеч, вече е закупен апарат за функционално изследване на дишането от „Българската 
Коледа“. 
Необходими са още компресорни инхилатори (3 броя), инфузиозна помпа Braun (2 бр.), кислородни 
палатки за кърмачета (5 бр.), ротаметър за кислородна инсталация (4 бр.) и стерилизатор за 
прибори. Необходимата сума е в размер на 10 000 лв. 
 

Талантливи ученици с благотворителна изложба с кауза 
Шестима фотографи и десет художници събират свои произведения в една артистична, 
вдъхновяваща и позитивна експозиция 
www.plovdiv.utre.bg | 08.05.2017  
Стипендианти на Общество Nota Bene се включват в благотворителна изложба с кауза „За още една 
стипендия”. Единадесет художници и шестима фотографи ще изложат свои произведения в една 
артистична, вдъхновяваща и позитивна експозиция, а събраната сума ще бъде използвана за 
допълнителни стипендии на талантливи ученици през следващата учебна година. Така самите 
стипендианти ще се превърнат в дарители и ще помогнат на други деца. Картини излагат Богдан 
Върбанов, Галина Желева, Георгия Сусуркова, Гергана Каришева, Делян Георгиев, Емил Наджеклиев, 
Емилиян Вълчев, Мария Джумерова, Надежда Кантарджиева, Христина Ангелова и Елица Ангелова. 
Пловдивчани ще могат да видят и чудесните фотографии на Александра Караджова, Дана Цветкова, 
Максим Тодоров, Павел Павлов, Петър Стайков и Ралица Костадинова. "Надяваме се повече хора да 
дойдат и да видят нашите творби. Една картина или художествена фотография е чудесен подарък , 
който можем да направим на себе си, на свой близък или на абитуриент. И едновременно с това да 
помогнем на талантливо дете" казва фотографката Александра Караджова. Стипендиантската 
програма на Общество Nota Bene стартира през 2016 година и е най- мащабната дарителска 
програма в Пловдив. 83 младежи от 8 до 12 клас, възпитаници на пловдивските училища, всеки 
месец получават по 100 лева, за да развиват своя талант. Математици, литератори, певци, танцьори, 
фотографи и други творци вече са членове на Nota Bene. 
 

„Българската Коледа” осигури оборудване за болницата в Добрич 
То е предоставено за отделенията за новородени и родилно 
www.dobrich.topnovini.bg | 08.05.2017 |  
Кампанията „Българската Коледа" предостави оборудване за отделението по неонатология на 
Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, съобщи изпълнителният й директор д-р 
Трифон Йорданов. От набраните в навечерието на 2016 г. средства за осигурени два кувьоза, както и 
транспортен кувьоз за новородени, който е ценна апаратура, макар и рядко да се налага да се 
използва. Той се инсталира в линейката и дава възможност за по-лесно и безпроблемно 
транспортиране на новородени. Предоставено е и термолегло за новородени. То е позиционирано в 
родилната зала на болницата и новороденото се поставя на леглото веднага след раждането. 
Леглото има лъчисто отопление, автоматично се подават кислород и въздух, като се осигуряват 
оптимални условия за бебето, за да се адаптира то към новата среда. От новата кампания, 
проведена в навечерието на 2017 г., се очаква болницата да получи ехограф за отделението за 
новородени. За 14 години инициативата е събрала над 28 млн. лв. дарения, с които е помогнато на 
3409 деца. Дарена е съвременна високотехнологична апаратура на 229 детски клиники в цяла 
България. Обичани певци, артисти, спортисти, журналисти застават заедно на една сцена. 
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Благотворителен концерт в подкрепа на децата на загинали полицаи 
www.bnr.bg | 08.05.2017  
В подкрепа на благотворителната кауза са Мария Илиева, Нешка Робева и нейната трупа „Нешънъл 
Арт”, Тони Димитрова, Варненската филхармония, гайдарският състав „Диньо Маринов“ както и още 
известни имена от цяла България, споделят организаторите и наричат участниците „Посланик на 
добротата”. Всеки, който иска да подкрепи тази благородна инициатива трябва да отдели 10 лeвa за 
един билет. “Понякога една детска усмивка е всичко”... смятат организаторите и имат идея да 
използват събраните средства за организирането на морски лагер във Варна. В него ще се включат 
114 деца, от цяла България, останали без бащи. Началото е в 18.00 часа в Двореца на културата и 
спорта във Варна. Националният фестивал “Завинаги с нас”- ”Деца помагат на деца” се провежда за 
втора година в подкрепа на децата на служителите от системата на МВР, загинали или пострадали 
при изпълнение на служебния си дълг.Организатор е форум „Възможност за бъдеще”, който 
провежда концерти в София, Велинград, Дупница, Несебър, Стара Загора, Бургас, Добрич, 
Кюстендил, Свищов, Велико Търново, Шумен. 
 

Клас стани, клас, в ефир сме 
Журналистката Евелина Павлова започва проект за създаване на училищни радиа в десет 
гимназии в страната  
Капитал, Образование | Силвия РАДОСЛАВОВА | 05.05.2017 |  
Музика, новини, коментари, спортни събития и отразяване на актуални за местната общност 
въпроси. Тийнейджърите от гимназията в американския град Ню Олбъни, щата Индиана, със 
сигурност не скучаят. Работата им в най-старото училищно радио в Америка обаче не е само 
завление. Продукцията включва и много важни, а понякога дори тежки за говорене теми като тази 
как да помогнем на децата, болни от рак, да се чувстват отново деца. В програмите не липсват и 
откровени събеседвания с родители. Всичко това е възможно заради ентусиазма и приемствеността 
на хората в училището, които съумели да съхранят традицията на радиото от 1949 г. насам. 
Гимназията обаче далеч не е единствената, която може да се гордее със своето правено от ученици 
радио. Моделът е популярен в САЩ дотолкова, че вече години наред се организира национално 
състезание между училищните радиа. Във Великобритания съществуват няколкостотин идентични 
училищни медии, а в Австралия радиата излъчват дори обучителните материали. 
Примерът на англоезичните държави вдъхновява една българска журналистка да започне 
изграждането на училищни радиа и на местна почва. В началото на годината популярната радио- и 
тв водеща Евелина Павлова, позната на аудиторията с предаванията от FM+ и "Нова телевизия", даде 
начало на радио TeenON в Смолян, а до края на 2017 г. това трябва да се случи в още няколко 
училища от различни градове на страната. 
За малки и големи Евелина Павлова има опит в правенето на радио не само заради многото години, 
които прекарва в FM+, но и защото през 2013 г. създава семейната интернет платформа Family, в 
която основното радиосъдържание е детско (приказки, песни и др.). За нея това е личен проект, 
който се реализира на приятелски начала и с помощта на колеги. "Всичко тръгна като бутиков, 
некомерсиален проект - в радиото не звучи реклама, то се слуша само онлайн, а интернет е добра 
платформа, защото позволява да си независим от рекламодатели. Ние много разчитаме на тях, за да 
съществуваме и да се развиваме, само че те не присъстват в програмата. На сайта родителите могат 
да видят, че тя се осъществява с помощта на различни партньори, най-вече по линия на социално-
корпоративна отговорност", обяснява Павлова. Радио Family вече има студио в "Музейко", където 
децата се учат как се прави радио, записват предавания и влизат в ролята на гости и водещи два 
пъти месечно. След като то Заживява свой собствен живот, Павлова решава да прехвърли енергията 
си към подобен проект, насочен към учениците в тийнейджърска възраст. Докато прави 
видеопоредица за инвестициите в български училища, тя обикаля страната и се запознава с 
интересни истории. Като тази на учениците от езиковата гимназия в Силистра, които, докато учат за 
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crowdfunding-a, успяват да съберат 25 хил. долара за 25 дни, за да построят училище в Гана. В 
Хасково пък се оказва, че има деца, които работят с CERN. "Това са неща, които няма как да 
разбереш, ако не отидеш на място в тези училища. Историите са страхотни и заразителни и аз 
поисках да има платформа, на която и други тийнейджъри, и обществото да могат да ги чуят", 
разказва Павлова. Разпространеният в САЩ и Великобритания модел за училищно радио според е 
нея е добър инструмент, а наред с това би донесъл и много ползи за личностното развитие на 
учениците. 
Българският модел Малко по-късно Евелина Павлова вече е готова с концепция за училищни радиа, 
които създават самостоятелна продукция, обединена в обща програма. Планът е тази програма да се 
излъчва онлайн в рамките на 24 часа, а радиостанциите да са подкрепени от училищните сайтове и 
блогове. Кръстници на радио TeenON стават учениците от ПГПЧЕ "Иван Вазов" в Смолян, където е 
пилотната реализация на проекта. Той трябва да обхване десет учебни заведения в страната (виж 
картата) и е насочен към учениците между 8-и и 12-и клас, които сами ще генерират съдържание, 
след като преминат обучения. Техни ментори ще са журналисти, специалисти по маркетинг и 
социални медии и новинари от различни медии. Засега подкрепа за изявили от екипа на bTV Radio 
Group. Те ще говорят по различни теми - от това кои са видовете медии и формати радиа, през това 
как се структурира програма до това как се правят Фейсбук група и съдържание за сайт. 
"Стартът е от Смолян, защото там срещнахме много силна подкрепа от общината, която сама прояви 
желание да помогне с организацията на обученията на децата. Също така в училището там те вече 
имат готово студио, а това, което липсва, са хората, които да им покажат как се случват нещата, как 
се работи с пулт и как се правят предавания", разказва Павлова. На първата среща в Смолян идват 60 
деца. Евелина се появява с готова схема заучилищно радио, но след срещите с тийнейджърите от 
гимназията проектът бил сериозно променен. "Когато си говоря с децата, най-много откликват на 
въпросите за музика. Избухнаха, когато трябваше да съберем 100 любими парчета. Радиото през 
музиката носи една емоционална нишка и отговаря в голяма степен на техните търсения", разказва 
водещата. Затова и първото предаване ще бъде за музика и е озаглавено Music Hunters. "Това е 
музика, която дори ние не познаваме, въпреки че работим в ефирни радиа. Младите я намират по 
всевъзможни канали и начинът, по който я споделят, е спонтанен. Ще е супер да имат един общ 
канал да го правят. В този канал обаче няма да звучи чалга", казва Павлова. 
Учениците й споделят, че са привлечени от проекта и заради това, че в този общ канал ще могат да 
разберат какво вълнува тийнейджърите от другите училища и градове - дали четат същите книги и 
слушат същата музика, къде прекарват събота и неделя, с какво обичат да се занимават. А сред 
предаванията, които искат да правят, са такива за здравословно хранене, за родния им край и 
общността, за книги и кино. 
Социални ползи 
"За мен това е един социален проект, който ще научи децата да поемат отговорност, да излъчват и 
приемат лидери, да разпределят роли и да работят в екип. Това са ключови умения и учениците 
няма как да ги разбият, ако не се обединят около нещо", казва Евелина Павлова. Основните разходи 
по TeenON засега са свързани с пътуванията на обучителите, но начинанието среща широка 
подкрепа. "Всичко това е интересно за бизнес организациите и намираме подкрепа за проекта от 
Български форум на бизнес лидерите, но и от отделни компании. За изграждането на студийните 
комплекси искат да помогнат и самите деца. Те вече имат конкретни идеи за организиране на 
благотворителни изложби, средствата от които ще използват за купуване на микрофони и 
оборудване", обяснява водещата. "Това не означава, че ние не можем да ги купим, но е прекрасно и 
те да участват. Разходите по едно студио не са чак толкова високи, по-трудно е да се развие и 
задържи интересът, да има някой, който да е там, за да въвлече децата", допълва тя. 
Готовност за подкрепа на училищните радиа са заявили и от Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН, Junior Achievement Bulgaria, а българска компания е дарила про боно софтуера за 
радио. Друга пък разработва безвъзмездно приложението за смартфон. 
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Освен повишаване на медийната и технологичната грамотност проектът за радиа TeenON ще донесе 
и конкретни ползи за развитието на децата. "Те са много любопитни, търсят информация навсякъде 
и са доверчиви. Мисля, че ще започнат да разбират по-добре медиите. Това, на което ще се опитаме 
да ги научим, е, че трябва да проверяват информацията, да са по-внимателни към нея и да са 
непредубедени. Не съм сигурна обаче на по-късен етап какви ще са техните медии въобще, може би 
ние ще им помогнем да ги направят по някакви правила, които познаваме и вярваме, че са 
адекватни", казва Евелина Павлова. 
Плюс е и че платформата ще даде глас на младите хора. "Те имат право на своите медии. Ние 
мислим, че можем да ги научим на много неща, но аз съм сигурна, че те могат да ни научат на 
повече", добавя Водещата. 
От друга страна, там, където ги има, училищните радиа помагат за изграждането на приобщаваща 
атмосфера в училище и позитивна училищна общност. Срещата с микрофона в тази възраст работи за 
повишаването на увереността, разбиват се качества за креативно мислене, говорене и слушане, но 
също и за писане. Учениците, които са в екипите на училищни радиа, придобиват умения за 
справяне в ситуация и работа в екип. Според различни изследвания всичко това се отразява и на 
техните резултати в училище и живота след това. 
 

16 хиляди лева събра Лайънс клуб - Добрич, на благотворителен бал 
в. Седмичен глас, Добрич | 10.05.2017 |  
Под мотото "Осемнадесет години ние служим "Лайьнс клуб - Добрич, отпразнува своя 18-и рожден 
ден в Албена. Гости на събитието бяха дистрикт управителят на Дистрикт 130 България Момчил 
Корназов, кметът на Добрич Йордан Йорданов, народните представители Живко Мартинов и Йордан 
Апостолов, приятелите от Лайънс клубовете от Варна, Варна - Академика, Габрово и Силистра, както 
и членове на Ротари клубовете в Добрич, Балчик и Каварна. Поздравителен адрес бе изпратен от 
областния управител Детелина Николова. 
В своето приветствие Момчил Корназов заяви, че клубовете в другите градове има на какво да се 
научат от дейността на добричкия Лайьнс клуб, защото за 35-и пореден път се провежда толкова 
грандиозно събитие. Събитие, на което се събират много хора с мисъл за благотворителност и 
милосърдие в помощ на уязвимите хора. 
НС желанието за съпричастност с каузата за осигуряване на повече средства за осъществяването на 
трите приоритетни програми, по които работи клубът, бяха събрани 15 867 лв. 
В своето приветствено слово президентът на Лайънс клуб - Добрич, Ивайло Милев сподели 
удовлетворението си от успешната 2016/2017 година, в която са извършени профилактични скрининг 
прегледи на зрението на всички деца от детските градини в община Добричка в селата Карапелит, 
Батово, Одърци, Стожер, Божурово, Победа, Стефаново и Хитово. Втората приоритетна програма, 
стартирала през 2012 г., е за провеждане на профилактични прегледи за гръбначни изкривявания на 
децата от 1 до 3 клас в училищата в Добрич. Те се провеждат съвместно с Диагностично-
консултативен център 2 . За Лайънс година 2016 - 2017 са прегледани 137 деца от първи, втори и 
трети клас от ОУ "Хан Аспарух" - Добрич. Констатира се, че има увреждания на около 27,01 % от 
децата, или всяко трето дете е с увреждания. В Центровете за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи без увреждания № 1, 2 и 3 са прегледани всички деца. Установено е, че има увреждания на 
около 47,83 % от децата, всяко второ дете там е с проблеми. 
Децата с диабет 
Най-новата инициатива на Лайънс клуб - Добрич, е осъществяване на "Проект за превенция на 
зрителните усложнения при деца и юноши с инсулинозависим диабет". В момента болните деца до 
18-годишна възраст в България са над 2 500. На съвременния етап диабет тип 1 не може да бъде 
профилактиран и развитието му не може да бъде предотвратено. Лечението с инсулин остава 
единствената форма за лечение на децата и юношите с диабет тип 1. 
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За проекта клубът е закупил професионални устройства за краткотрайно периодично приложение - 
глюкомери, представляващи пластмасов чип със сензор, поставен в подкожното пространство. Тези 
глюкомери правят измервания на всеки 5 минути, или 288 броя за денонощие. Те предават данните 
на други приемни устройства или на инсулинова помпа. Сензорите се сменят на няколко дни - най-
често 5, а данните се прехвърлят на компютър и се обработват с помощта на специализирана 
програма. В резултат на данните, събрани по този начин, се изготвя план за диабетните грижи. Така 
зрителните и другите видове усложнения могат да бъдат максимално отдалечени във времето и 
дори да бъдат избегнати. През отчетната 2016 - 2017 година изразходваните средства по проекта 
достигат сумата от 14 500 лева за закупуване на техника и консумативи. Прегледите се извършват от 
два до три пъти в годината, в зависимост от здравословното състояние на изследваните деца. 
Програмата е двегодишна и обхваща всички деца, които са на отчет в Добричка област. Стартирала е 
с 25 деца, а към настоящия момент децата са тридесет. 
Грижа за хората със зрителни проблеми 
Верен на идеята за подпомагане на хората със зрителни проблеми, незрящите и слепи хора, ЛК - 
Добрич, полага ежегодна грижа за трите клуба в града: Териториална организация на слепите, Клуб 
"Детелина" на сляпоглухите и Хобисклуб на слепи хора с допълнителни увреждания, както и на 
отделни техни членове. Ежегодно през октомври - по повод Деня на белия бастун, изобретен през 
1930 г. от президента на ЛК- Пеория, Илинойс, на специално организирани тържества се връчват 
подаръци на членове на клубовете. На този ден през 2016 г. на трите клуба бяха предоставени по 200 
лева. 
През годините на своето съществуване Лайънс клуб изгради традиция за подпомагане и на културни 
прояви в Добрич. През 2016 г. е спонсорирано балетно студио "Палитра". 
Във връзка с бедствието в с.Хитрино, клубът се включва в акцията "Лайънс в помощ на ближния" с 
1000 лева за осигуряване на храна, вода и вещи от първа необходимост. 
За да се осъществи превенция и ранно диагностициране на диабета, както и подпомагане 
мониторинга на болни от диабет деца, на 29. 11. 2016 г. е проведена среща на обществеността на 
град Добрич с д-р Людмила Емилова - специалист по вътрешни болести, кардиология, ревматология, 
собственик на клиника, работеща по методите на природонаучната медицина. 
Учредени са и четири награди по 200 лева на добрички параспортисти, републикански шампиони. 
В студения декемврийски следобед на 11.12.2016 г. Лайънс клуб - Добрич, и студентският клон на 
Лайънс стоплят сърцата на децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания - 1, 2 и 3 в Добрич. Танци, игри и подаръци, детска дискотека, търсене на коледно 
съкровище и събиране на коледни звезди са само част от забавленията, които карат децата от дома 
да се усмихнат и да запомнят този ден. Ла-йънс клуб - Добрич, грижовно подготвя вкусни лакомства 
и пакети, пълни с ученически пособия, които да помогнат на децата по време на обучението им. 
С всяка година се увеличава броят на новите членове на клуба, желаещи да дарят от своя потенциал, 
време и сили в служба на обществото. Резултатите са видими и са с реална полза за уязвимите хора. 
С делата си Лайънс клуб - Добрич, заема достойно място в обществения живот, ползва се с уважение 
и подкрепа. 
 

Дарение от Швейцария пристигна в болница 
www.sakarnews.info | 09.05.2017  
„МБАЛ – Харманли“ получи дарение от Швейцария. В края на миналата седмица в болницата 
пристигна ТИР, натоварен с употребявани електрически легла, матраци, нощни шкафчета и други 
помощни средства. 
„Аз молих българския Червен кръст да получа нови легла за нуждите на болницата, споделя 
управителят д-р Златка Чанкова „Те ми осигуриха само три, но ми дадоха идеята, че мога чрез 
българското посолство в Берн, да се обърна към Малтийския орган в Швейцария. Тази организация 
се озова на молбата ми и ни предоставиха хуманитарна помощ.“ 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Всички артикули са били почистени от служители на Малтийския орден и се предоставят в перфектно 
състояние. Имат сертификат за дезинфекция, съгласно швейцарските санитарни норми и 
спецификации. 
Консумативите са с годност до 2020 година и ще спестят пари от издръжката на болничното 
заведение, защото ги купуват. 
Едно подобно българско легло е 580 лева, като матракът му е 100 лева. В дарението има 30 легла, 30 
матрака, 15 нощни шкафчета, проходилки, инвалиди колички, уред за вдигане на лежащо болни. От 
МБАЛ – Харманли“ са платили само транспорта от Швейцария до Харманли. 
Ръководството на болничното заведение изказва благодарност на Анета Груйчева и на други 
служители от посолството на България в Берн. Специална благодарност д-р Чанкова отправя и към 
госпожа Шекова от БЧК за отзивчивостта. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home

